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Evento que levou Porto Alegre a se 
tornar mais conhecida no mundo inteiro, 
o Fórum Social Mundial está de volta à 
capital gaúcha e região metropolitana, 
quando completa 10 anos de sua pri-
meira edição. Para assinalar a data e o 
acontecimento o João de Barro ouviu 
um dos pensadores mais respeitados 
da atualidade, internacionalmente: o 
sociólogo português Boaventura de 
Sousa Santos que, ao longo das edições 
anteriores do evento, tornou-se um de 
seus personagens mais admirados. Em 
entrevista ao JB, Boaventura faz uma 
reflexão detalhada sobre o FSM, apon-
tando caminhos, esclarecendo questões e 
reafirmando a crença de que “um outro 
mundo é possível”, slogan do FSM. Ele 
fez uma única solicitação ao conceder a 
entrevista: que as suas respostas fossem 
publicadas na íntegra, no que foi aten-
dido, comprometendo-se a providenciar 
a tradução da entrevista nos idiomas 
espanhol e inglês, para constar em seu 
site na internet.

Outro assunto de grande interesse 
desta edição do João de Barro é a cam-
panha de captação de novos associados 
da APCEF. Visando a proporcionar mais 
qualidade de vida, serviços eficientes e 
a aumentar a unidade entre os traba-

lhadores da Caixa, a campanha oferece 

atrativos e vantagens a quem se junta à 

família da APCEF.

H á  t a m b é m  a  i m p o r t â n -

cia do Seguro Jurídico, suas con-

qu i s t a s  pa ra  o s  a s soc i ados  da  

APCEF e atuação como instrumento 

eficaz na obtenção de conquistas. Igual-

mente de interesse do trabalhador da 

Caixa é a luta pela aprovação de um novo 

PCC para seus empregados, iniciativa 

que necessita da mobilização de todos 

para ser bem-sucedida, como mostra a 

reportagem, dividindo espaço com as 

resoluções aprovadas na Conferência 

Nacional de Comunicação, marco regu-

latório para a imprensa brasileira.

A oportunidade de contribuir para 

a melhoria do Meio Ambiente também 

é assunto nosso,  e o JB traz igualmente 

nesta edição dois assuntos ligados dire-

tamente à temporada de verão: qual a 

impressão de associados da APCEF que 

frequentaram as colônias de férias da 

ADESBAM, agora disponíveis ao quadro 

de associados da APCEF, e o Projeto Ve-

rão Esportivo 2010, uma iniciativa que 

está tornando a sede B da Associação, no 

bairro Ipanema, mais alegre e vibrante. 

Boa Leitura.



A diretoria da APCEF deu 
boas-vindas aos colegas que in-
gressam na Caixa, chamados do 
último concurso no Estado, ofere-
cendo, nos dias 7 e 14 de janeiro, 
um churrasco de confraternização 
preparado pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha.  Luiz Volnei e Delmar, além 
do diretor Paulo César Ketzer, do 
NCG, se esmeraram nos prepara-
tivos ao receber os novos colegas. 
O diretor Luciano Falkenback e o 

associado Ricardo Hubba também 
prestigiaram os eventos.

Antes da recepção gastro-
nômica, os novos empregados 
da Caixa passearam pelas sedes 
da Associação, visitando o salão 
panorâmico, a área de piscinas e o 
Salão de Festas. O vice-presidente 
da APCEF, Marcos Todt, saudou a 
todos e apresentou a Associação 
aos novos colegas.
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ANTENA

Criminalização 
dos Movimentos 
Sociais
O ano de 2009 foi caracterizado por um 
episódio negativo para os movimentos 
sociais do Rio Grande do Sul: a investida 
de setores conservadores e de direita 
para criminalização desses movimentos. 
O assunto mereceu a interferência da 
Comissão Especial do Conselho de De-
fesa dos Direitos Humanos (CDDPH), 
órgão ligado à Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República (SEDH), que produziu um 
documento sobre o tema e denunciou 
ações da Brigada Militar, do Ministério 
Público Estadual e do governo estadual, 
principalmente contra o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST).

De acordo o secretário adjunto 
da SEDH, Rogério Sottili, a Comissão 
comprovou que houve um aumento 
das ações violentas da Brigada Militar. 
Além disso, Sotilli aponta que a Nota de 
Instrução Operacional 006.1, instituída 
em 2007 no governo de Yeda Crusius 
(PSDB), identifica os movimentos sociais 
como “organizações criminosas”.

No final de 2009, um soldado da 
Brigada Militar, em ação de despejo 
contra o MST, no interior do Estado, 
assassinou, com um tiro desferido pelas 
costas de arma de calibre 12, o sem terra 
Elton Brum da Silva. O crime ficou sem 
punição. A SEC também fechou escolas 
itinerantes dos acampamentos do MST

Outra ação do governo gaúcho 
contra os movimentos sociais foram 
os processos abertos pela governadora 
Yeda Crusius, na Justiça Estadual, con-
tra dirigentes do Fórum dos Servidores 
Públicos Estaduais, que fazem oposição 
ao seu governo.

Convênio com  
Mazaropi Sports 
Goleiro do Grêmio, na equipe campeã 
mundial em 1993, Mazaropi foi um 
atleta plenamente vitorioso. Na atuali-
dade, ele mantém atividades de ensino 
e de prática de esportes. Pois a APCEF, 
sempre pensando no seu associado, fez 
convênio com Mazaropi para a escola 
de futebol, para a faixa etária de 8 a 
16 anos, na sede B, em Porto Alegre. O 
valor da mensalidade será de R$ 45,00 
para o público em geral e R$ 25,00 
para o associado. O projeto prevê, na 
sequência, o oferecimento de escolas 
de outros esportes. A parceria foi fir-
mada nas vésperas do fechamento do 
jornal e será tema da próxima edição, 
Mais detalhes deste convênio no site 
da APCEF e pelo telefone 3268.1611. 

Campanha pela 
isonomia plena

Dia 27 de janeiro é uma data im-
portante para os empregados da Caixa. 
Será lançada pelos trabalhadores a 
campanha “2010, o ano da Isonomia”. 
O assunto foi objeto de duas reuniões 
em dezembro de 2009. A primeira pro-
movida pela APCEF gaúcha, dia 6, e a 

segunda, dia 14, em encontro realizado 
em São Paulo com dirigentes sindicais da 
Caixa de todo o país. Nestas ocasiões, foi 
decidido que 2010 é o ano da luta pela 
isonomia plena. 

Na primeira quinzena de abril, em 
data ainda a ser definida, haverá o Encon-
tro Nacional de Avaliação da campanha 
pela isonomia. A discussão da isonomia 
continua tramitando na Câmara Federal, 
com o Projeto de Lei 6.259. 

Diretoria da APCEF recepciona  
novos colegas da Caixa

Biblioteca  
Digital Mundial 
da UNESCO

A UNESCO está disponibilizando 
um dos maiores acervos em Educação, 
Ciência e Cultura do mundo, através da 
sua Biblioteca Digital Mundial. Ela foi 
inagurada em dezembro, em Paris. O en-
dereço eletrônico é www.wdl.org/pt/

O projeto é bem estruturado e traz 
em sua página da internet bibliotecas do 
mundo inteiro. Ao todo são sete idiomas 
disponíveis para acesso, dentre eles o 
português.

A intenção dos responsáveis pela bi-
blioteca é reunir e disponibilizar dezenas 
de milhares de livros, mapas, imagens, 
filmes e gravações pela internet. Para se 
ter idéia do alcance da iniciativa, existe 
um documento com data de oito mil 
anos.

AGENDA DE 
EVENTOS

JANEIRO 
Dia 31- Último dia para se associar à 
APCEF e participar dos Jogos FENAE.

MARÇO:
Dias 20 e 21 - Jogos de Integração em Tramandaí
Dia 27 - Festa de Páscoa

Grupo de novos empregados foi recebido no Galpão Crioulo do NCG

Foto: Arquivo APCEF



Seguro Jurídico: mais conquistas  
para os associados da APCEF

O Seguro Jurídico Previdenciário, 
criado em abril de 2001, em Assembléia 
Geral, com o objetivo de prestação de 
assessoria jurídica aos associados da AP-
CEF, já recuperou, desde sua criação, um 
total de R$ 8.685.248,00 para associados 
da FUNCEF, sendo R$ 2.315.475,00 
somente em 2009 (não computando 
o mês de dezembro). As questões e os 
esclarecimentos sobre os processos são 
de responsabilidade da equipe de advo-
gados do Seguro, que atende de forma 
presencial mediante agendamento, por 
telefone ou por e-mail. Para esclareci-
mentos sobre o funcionamento do Segu-
ro Jurídico, os associados devem entrar 
em contato com a APCEF, por telefone 
ou e-mail. 

Na época da sua criação, a prin-
cipal motivação do Seguro era barrar 
o Decreto 3.721/01, que alterava o 
limite de idade mínima para receber 
complemento de aposentadoria. Essa 
legislação foi revogada um ano depois 
e já se iniciou a oposição à migração ao 
REB na FUNCEF. A vitória sobre o REB se 
deu com a implantação do saldamento 
do REG/REPLAN e a criação do Novo 
Plano de Benefícios que teve a proposta 
construída pelo já criado, naquela época, 
o Grupo de Trabalho da APCEF e susten-
tado pelo Seguro Jurídico. 

Nesses quase nove anos de existên-
cia houve muitas outras conquistas para 
os associados da APCEF. O Grupo de Tra-
balho Previdenciário é responsável pelo 
acompanhamento dos serviços e pela 
realização de estudos sobre as demandas 
dos associados. Além disso, anualmente 
é feita a prestação de contas financeira 
e das realizações.

Para os associados do Seguro Ju-
rídico é disponibilizado um conjunto 
de medidas judiciais e extrajudiciais, 
coletivas e individuais, no campo do Di-
reito Previdenciário, público e privado, e 

também medidas judiciais e extrajudiciais 
coletivas e individuais nas áreas de Saúde 
no Trabalho, Tributação sobre benefícios 
previdenciários, Plano de Saúde da Caixa 
Econômica Federal, Defesa Administrati-
va e Seguros em Grupo.

A presidenta, Célia Zingler, destaca 
a importância da adesão dos associados 
ao Seguro Jurídico para usufruir dos 
serviços oferecidos e conclama a todos 
que ainda não fizeram,que o façam. A 
presidenta salienta que a iniciativa, até 
agora, já recuperou direitos através de 
ações inéditas e que foram vitoriosas, 
como as denominadas “10% mulheres”, 
“efeito gangorra”, “BUA”, “ IR sobre 
benefícios”, defesas administrativas e 
ações individuais sobre previdência pú-
blica e complementar. A realização de 
reuniões com aposentadas, aposentados 
e pensionistas, na capital e no interior, 
para tratar de seus direitos, faz parte 
deste conjunto de atividades vinculadas 
ao Seguro Jurídico.

Diretor de Previdência e Jurídico 
da APCEF, Sérgio Edgar Simon diz que 
o trabalho realizado pela entidade 
nesta área é exemplar. “O serviço de 
assistência jurídica apresentado pela 
APCEF através do Seguro Jurídico é de 
grande importância para a defesa dos 
associados. Estamos atentos às questões 
previdenciárias e para isso mantemos um 
excelente quadro de advogados com 
grande conhecimento nesta matéria. O 
Seguro Jurídico é inédito entre as demais 
APCEFs e muitas têm nos contatado para 
também expandir este serviço aos seus 
associados”, afirma Simon.  

Devido a sua natureza facultativa, 
o número médio de participantes do 
Seguro Jurídico, desde a sua criação, é 
de 3.400, certa de 70% dos associados 
da APCEF. O advogado Fábio Barbosa, 
integrante do Escritório Direito Social, 
é um dos advogados responsáveis pelo 

atendimento aos associados, explica que 
“as principais ações propostas, tanto 
individuais quanto coletivas, são de 
natureza previdenciária e tributária”. A 
advogada Helena Schueller é encarre-
gada do atendimento nos processos de 
Defesa Administrativa.

Em relação às ações previdenciárias, 
há revisões contra o INSS e a FUNCEF, 
visando a sanar problemas de cálculos 
e a recuperar perdas motivadas por ile-
galidades. Dentro das ações propostas 
contra o INSS, existem ações que visam  
a reconhecer o tempo de ensino profis-
sional e atividade rural em regime de 
economia familiar para fins de aposenta-
doria; revisar valores quando a média do 
salário de contribuição resulta em valores 
superiores ao teto; problemas de cálculo 
em geral e esclarecimentos a respeito 
da situação individual dos associados e 
associadas. 

Sobre a FUNCEF, Barbosa destaca 
a ação dos 10% REG Mulheres (pois as 
mulheres integrantes do REG recebem 
menos que os homens nas aposenta-
dorias proporcionais); para integrar 
diferenças de processos trabalhistas na 
complementação paga pela FUNCEF; 
auxílio-cesta alimentação; diferenças 
dos pós-78; diferenças do Benefício 
Único Antecipado – BUA; diferenças 
decorrentes de reduções irregulares 
encaminhadas pela FUNCEF. 

As ações de Imposto de Renda 
versam sobre recuperação de valores 
ilegalmente recolhidos para a União para 
ativos e aposentados, especialmente 
parcelas indenizadas (licenças-prêmios, 
férias, abonos indenizatórios) e IR sobre 
benefício pago pela FUNCEF. 

Outras situações especiais também 
são contempladas: a cobrança de inde-
nizações de seguro de vida por invalidez 
decorrente de acidente e doença do 

trabalho ou, ainda,em virtude de outras 
causas, como óbito. Em caso de alguma 
ocorrência deste tipo, o Seguro Jurídico 
também atua na reivindicação dos di-
reitos para quitação de financiamentos 
imobiliários. 

Barbosa destaca que “desde seu 
início, o Seguro Jurídico contou com a 
internet como ferramenta de sua difusão 
entre todos os associados em todo o 
Rio Grande do Sul. Na página da APCEF 
(www.apcefrs.org.br/jurídico) estão 
descritas todas as ações individuais e 
coletivas que podem ser propostas pelos 
integrantes do Seguro Jurídico”. 

A ação do “efeito gangorra” (para 
recuperar perdas ocorridas em decor-
rência do congelamento salarial efetu-
ado pela Caixa entre os anos de1996 e 
2001), um dos grandes feitos do setor e 
que poderá beneficiar 1.049 associados 
se encontra em fase adiantada. “En-
cerramos, recentemente, a coleta de 
documentos para iniciar os cálculos do 
primeiro grupo. “Ainda há um segundo 
grupo que aguarda sentença e um ter-
ceiro que dará entrada em abril/maio 
próximos”, diz Fábio. 

Todos os associados podem par-
ticipar do Seguro Jurídico.  Basta fazer 
o pedido de adesão (buscar em www.
apcefrs.org.br). Para novos associados da 
APCEF, preencher o anexo da proposta 
de associação. A mensalidade é de R$ 
5,00 e é debitada diretamente na conta-
corrente do associado. O Seguro Jurídico 
tem atendimento individualizado, salvo 
exceção previamente combinada em 
virtude de conveniência para os interes-
sados. Maiores informações podem ser 
obtidas pelo seguinte endereço eletrôni-
co: segurojuridico@apcefrs.org.br com 
o grupo de advogados Fábio Barbosa, 
Ricardo Cantalice, Isadora Moraes e 
Daiane Mattos, ou ainda pelo telefone 
(51) 3215-9000.

SERVIÇO

JANEIRO DE 2010 < 4

O Sindbancários de Porto Ale-
gre entrou com ações na Justiça do 
Trabalho sobre a 7ª e 8ª horas dos 
Analistas, Técnicos de Fomento e 
Auditores da Caixa, tendo como 
objetivo um pronunciamento judicial 
sobre a legalidade, ou não, de estes 
trabalhadores técnicos exercerem 
jornada de 8 horas. 

O artigo 224 da Consolidação 
das Leis do Trabalho diz de forma 
muito clara que a jornada de trabalho 
dos empregados em bancos é de 6 
horas. A única hipótese que a Lei au-
toriza contratação de bancários com 
jornada de 8 horas é para as funções 
consideradas de confiança, o que não 
é o caso destas carreiras técnicas. 

Segundo o advogado Milton 
Fagundes, da APCEF e do Sindban-
cários, havendo um pronunciamento 
judicial favorável aos trabalhadores, a 
Caixa será condenada  ao pagamen-
to da 7ª e da 8ª horas como extras. 
São beneficiários das ações todos os 
associados ao sindicato que tenham 
comunicado à entidade que exercem 

ou exerceram jornada de 8 horas nos 
últimos cinco anos. 

 Todos os interessados em fazer 
parte destas ações, mesmo os que 
exerçam outras funções técnicas, 
poderão entrar em contato com o 
Sindicato, em princípio até o dia 31 
de janeiro de 2010.

Ação Judicial da 7ª e 8ª horas de trabalho de técnicos da Caixa



Para Boaventura, o impacto do Fórum Social 
Mundial é muito superior ao que se imagina

João de Barro: Para o senhor, qual 
o verdadeiro significado do Fórum Social 
Mundial?

Boaventura de Sousa Santos: Os 
dois antecedentes próximos do FSM 
foram o levantamento Zapatista, em 
Chiapas, em 1º de janeiro de 1994, e 
os protestos de Seattle contra a Organi-
zação Mundial de Comércio (OMC) em 
30 de novembro de 1999. Depois de um 
período brevíssimo de luta armada, o 
Exército Zapatista de Libertação Nacional 
passou a advogar formas de resistência 
transnacional ao neoliberalismo e de luta 
também transnacional por uma socieda-
de mais justa, recorrendo de modo muito 

inovador às novas tecnologias de infor-
mação. Seatlle foi um momento muito 
importante para a criação da consciência 
de que era possível organizar globalmen-
te a resistência ao capitalismo, usando 
algumas das armas (tecnologias de in-
formação e de comunicação) que tinham 
estado na origem da fase mais recente 
do capitalismo global, a que chamamos 
neoliberalismo. Tornou-se assim possível 
imaginar uma globalização alternativa, 
de orientação anti ou pós-capitalista, 
construída a partir dos movimentos e 
organizações da sociedade civil. A partir 
de Chiapas e de Seattle, o movimento 
global contra o neoliberalismo adqui-
riu um novo patamar de consciência 

coletiva com o primeiro Fórum Social 
Mundial realizado em Porto Alegre em 
janeiro de 2001. É um movimento de 
tipo novo que simbolicamente marca 
uma ruptura com as formas de orga-
nização das classes populares vigentes 
durante o século XX. É um movimento 
muito heterogêneo em termos de base 
social em que, ao contrário do que se 
pode pensar, dominam organizações 
de trabalhadores, mas que não se apre-
sentam como tal. Apresentam-se como 
camponeses, desempregados, indígenas, 
afrodescendentes, mulheres, moradores 
de favelas, ativistas de direitos humanos, 
ambientalistas, etc. O seu lema - um 
outro mundo é possível - revela a mesma 

heterogeneidade e inclusividade, o que 
se foi traduzindo em capacidade para 
articular diferentes agendas de trans-
formação social, umas mais radicais que 
outras, umas mais culturais, outras mais 
econômicas, umas mais orientadas para 
a transformação do Estado, outras, para 
a transformação da sociedade.   

JB: Quais as experiências mais 
importantes que o senhor viveu nestas 
edições do FSM?

BSS: Foram muitas e muito emocio-
nantes. Lembro três. A primeira foi ver 
como o coração e a razão progressistas 
de Porto Alegre - levadas ao seu ponto 
mais alto pelas notáveis gestões do PT 

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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Boaventura de Sousa Santos nas-
ceu em Coimbra, em 15 de novem-
bro de 1940. Tem Doutorado em 
Sociologia do Direito pela Univer-
sidade de Yale (1973). Na atuali-
dade, é professor Catedrático da 
Faculdade de Economia da Univer-
sidade de Coimbra, Distinguished 
Legal Scholar da Universidade de 
Wisconsin-Madison e Global Legal 
Scholar da Universidade de Warwi-
ck.

Também exerce as atividades de di-
retor do Centro de Estudos Sociais 
da Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra e de diretor 
do Centro de Documentação 25 de 
Abril da Universidade de Coimbra, 
além de diretor da Revista Crítica 
de Ciência Sociais.

Tem trabalhos publicados sobre 
epistemologia, sociologia do direi-
to, teoria pós-colonial, democracia, 
interculturalidade, globalização, 
movimentos sociais e direitos hu-
manos nos idiomas inglês, francês, 
espanhol, italiano e alemão.

Atualmente, é um dos principais 
intelectuais da área de Ciências 
Sociais com mérito internacional-
mente reconhecido, tendo especial 
popularidade no Brasil, principal-
mente, depois de ter participado 
das três edições do Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre.

Boaventura de Sousa Santos: defensor da ideia de uma nova configuração econômica e social para o mundo

Foto: Divulgação



que eu acompanhara durante a década 
de 1990 - se abriam ao mundo e faziam 
da cidade o berço global da esperança e 
da luta por um mundo melhor. 

A segunda foi a impressionante 
presença de muitos milhares de dalits 
no FSM de Mumbai e a sua espetacular 
capacidade para ultrapassar a barreira da 
língua e nos transformar a todos em seus 
companheiros de luta pela igualdade e 
pela dignidade. A terceira foi viver inten-
samente o FSM de Nairobi de 2006 e o 
modo como os companheiros africanos 
venceram o preconceito (infelizmente 
presente dentro dos próprios órgãos 
do FSM) de que os africanos seriam 
incapazes de organizar um evento da 
envergadura do FSM. 

JB: Qual o balanço que o senhor faz 
das nove edições do FSM ? 

BSS: O impacto do movimento do 
FSM ao longo desta década foi muito 
superior ao que se imagina. Dou apenas 
alguns exemplos. A ascensão ao poder 
dos presidentes progressistas da Ame-
rica Latina não se pode entender sem o 
fermento de consciência continental por 
parte dos movimentos sociais gerado no 
FSM ou potenciado por ele. O bispo Fer-
nando Lugo, hoje presidente do Paraguai, 
veio ao primeiro FSM de automóvel por 
não ter dinheiro para pagar a viagem de 
avião. A luta travada com êxito contra a 
ALCA e os tratados de livre-comércio foi 
gerada no FSM. Foi em função da mobi-
lização do FSM que o Fórum Econômico 
Mundial de Davos (Suíça) mudou de 
retórica e de preocupações políticas (a 
pobreza, a importância das organizações 
não governamentais e dos movimentos 
sociais). Foi também sob a pressão das 
organizações do FSM especializadas na 
luta contra a dívida externa dos países 
empobrecidos pelo neo-
liberalismo que levou o 
Banco Mundial a aceitar 
a possibilidade de perdão 
dessas dívidas. O proces-
so do FSM deu visibilida-
de às lutas dos povos in-
dígenas e fortaleceu-lhes 
a dimensão continental e 
global das suas estraté-
gias. Deu, igualmente, 
visibilidade às lutas das 
castas inferiores da Índia 
(os dalits), particularmente a partir do 
FSM realizado em Mumbai em 2005. 
Acima de tudo, o FSM deu credibilidade 
à ideia de que a democracia pode ser 
apropriada pelas classes populares e que 
os seus movimentos e organizações são 
tão legítimos quanto os partidos na luta 
pelo aprofundamento da democracia. 

JB: Qual a importância das decisões 
do FSM para os países emergentes? 

BSS: Foi no primeiro Fórum que se 
discutiu a importância de os países de 
desenvolvimento intermediário e com 
grandes populações - como o Brasil, a 
Índia, a África do Sul - se unirem como 
condição para que as regras de jogo do 
capitalismo mundial fossem alteradas. 
Um dos participantes nas discussões viria 
a ser logo depois o articulador da política 
externa brasileira. E os BRIC e o G-20 aí 
estão. O FSM teve uma importância de-
cisiva em denunciar a hipocrisia e a injus-
tiça da ortodoxia financeira e econômica 
do Banco Mundial, do Fundo Monetário 
Internacional e da Organização Mundial 
de Comércio, abrindo espaço político 
para comportamentos heterodoxos de 
que se beneficiaram, sobretudo, os países 
ditos emergentes. 

JB: O FSM conseguiu tornar-se um 
contraponto ao Fórum Econômico Mun-
dial de Davos?

BSS: Depende do que se entender, 
por contraponto. Se por contraponto se 
entende uma presença mediática de nível 
equivalente ao do FEM e com orientação 
política oposta, o FSM não conseguiu ser 
contraponto nem era de esperar que o 
conseguisse. No início, o FSM foi uma 
novidade total e por isso atraiu a atenção 
da grande mídia. Depois o interesse midi-
ático desvaneceu-se e em boa parte por 
isso foi-se criando a ideia de que o FSM 
estava perdendo ritmo e capacidade de 
atração. Se por contraponto se entende 
a criação de um pensamento global es-
truturado sobre o estado do mundo e as 
perspectivas futuras (tipo think tank) e de 
orientação política contrária à do FEM tão 
pouco se pode dizer que o FSM conse-
guiu ser um contraponto e neste caso isso 

se deve, em parte, a erros 
estratégicos que foram 
cometidos no interior do 
próprio processo do FSM. 
Ser contraponto significa 
ser contra a corrente e, 
tal como nadar contra 
a corrente é muito mais 
difícil do que nadar com 
a corrente, não seria de 
esperar que fosse fácil 
ao FSM coordenar ideias 
e movimentos na luta 

contra a dominação capitalista. Acresce 
que desde o início, uma das forças do 
FSM (a diversidade dos movimentos 
e lutas que acolheu e o espírito de in-
clusividade com que o fez) foi também 
uma das suas fraquezas. Tratou-se de 
uma ambiguidade originária na relação 
entre movimentos que se opõem ao ca-

pitalismo, em geral, e movimentos que 
se opõem a este capitalismo predador e 
antirreformista (o neoliberalismo), entre 
movimentos que acreditam na ideia de 
progresso da modernidade ocidental e os 
que a rejeitam, entre movimentos que 
pensam que o racismo e o sexismo são 
lutas secundárias e os que se recusam a 
estabelecer hierarquias abstratas entre as 
lutas, etc. A formulação 
de um pensamento global 
pressupõe um horizonte 
de futuro, seja ele o “ca-
pitalismo humanista” ou 
anticapitalismo (que, por 
sua vez, pode designar-se 
como socialismo ou não), 
seja ele mais desenvolvi-
mento ou a ideia indígena 
da solidariedade e da 
harmonia com a nature-
za (Sumak Kawsay dos povos andinos), 
seja ele um futuro de igualdade ou um 
futuro de diferenças iguais. Apesar de 
todas estas diferenças, penso que teria 
sido possível formular um pensamento 
estruturado que precisamente as reco-
nhecesse e articulasse. Um certo anti-
intelectualismo combinado com algum 
faccionalismo disfarçado de antifaccio-
nalismo juntaram-se para impedir que 
se organizassem as muitas energias de 
massa crítica e propositiva existentes no 
interior do FSM. Desperdiçou-se, assim, 
muita experiência e muita reflexão. Se, 
finalmente, se entender por contraponto 
a criação de uma moldura ou formato 
geral para formular ideias alternativas 
ao pensamento dominante e credibilizar 
ações coletivas que o contradizem na 
prática, parece-me incontestável que o 
FSM conseguiu ser um contraponto ao 
FEM. Basta ter presente o modo como 
o FSM se multiplicou ao longo da dé-
cada em centenas de Fóruns regionais, 
temáticos e locais. Basta ter presente 
a intensificação das articulações entre 
movimentos semelhantes em diferentes 
partes do mundo, como, por exemplo, 
entre movimentos indígenas ou entre 
movimentos de mulheres tornados pos-
síveis pelo processo do FSM. 

JB: Quais as perspectivas que o 
senhor vê para o FSM nas suas próximas 
edições e que deverão ser a linha orien-
tadora a partir do FSM 10? 

BSS: Antes de mais nada, não é 
correto imaginar transformações pro-
fundas no curto prazo em resultado da 
atual crise financeira, econômica, ener-
gética e ambiental, apesar de o simples 
acúmulo das crises ser significativo. Os 
movimentos e organizações do FSM têm 
hoje uma experiência social enorme que 
os faz analisar com alguma reserva todos 

os anúncios de crises finais do capitalis-
mo. O capitalismo tem uma capacidade 
enorme de regeneração. Como vimos 
recentemente, os mais furiosos adeptos 
do neoliberalismo nem sequer pesta-
nejaram para aceitar a mão do Estado 
na resolução da crise, o que por vezes 
envolveu nacionalizações, a palavra 
maldita dos últimos 30 anos. Por isso, 

o FSM e todas as novas 
formas de ativismo glo-
bal que resultarem dele 
vão aprofundar as suas 
agendas tendo em men-
te esse realismo na base 
do qual podem construir 
novos radicalismos. O 
balanço da década do 
FSM deve ser orientado 
para o futuro, e não para 
nos flagelarmos com 

análises críticas do passado. Em meu 
entender, as perspectivas de futuro de-
veriam alinhar-se pelas seguintes ideias: 

1- A mundialização real do FSM. 
Em retrospecto, o FSM da última década 
foi, sobretudo, um Fórum Social Latino-
americano. Foi neste continente que a 
ideia do FSM cativou verdadeiramente 
a imaginação dos movimentos sociais e 
se transformou numa fonte autônoma de 
energia contra a opressão e a dominação. 
Essa fertilização do inconformismo teve 
repercussões muito para além do FSM, 
nos processos políticos que tiveram 
lugar em muitos países do continente. 
Em nenhum outro continente temos 
hoje um conjunto tão vasto de países 
com governos progressistas e com for-
mas tão intensas de articulação política 
entre eles apesar das muitas diferenças 
que os separam. Está a emergir uma 
consciência continental, mais de um 
século depois de o grande José Marti a 
ter preconizado como Nuestra América. 
É uma consciência difusa, mas tem como 
ideias centrais a recusa militante da ideia 
imperial da América Latina como quintal 
dos EUA e a reivindicação de formas de 
cooperação econômica e política que se 
pautam por princípios de solidariedade 
e reciprocidade, alternativos aos que 
subjazem aos tratados de livre-comércio. 
E esta consciência, longe de ser um mo-
nopólio de estadistas, está hoje presente 
nas fortes articulações continentais entre 
movimentos sociais e começa a germinar 
nas identidades dos cidadãos do conti-
nente. É disso sinal a criação da cidadania 
latino-americana proposta pela nova 
Constituição do Equador. Nada disto 
ocorre em outros continentes e é mesmo 
problemático se a unidade “continente” 
vale da mesma maneira em todos os ca-
sos. Na África há um forte movimento de 

“O balanço da dé-
cada do FSM deve 
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o futuro e não para 
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com análises críti-
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integração regional, mas a sua orientação 
política é, por enquanto, uma incógnita. 
Acresce que os movimentos sociais e 
as organizações africanas estão muito 
distantes deste processo. É, por isso, de 
salientar a importância de o próximo 
FSM se realizar em Dakar. Apesar de 
algumas das melhores reflexões sobre a 
globalização alternativa ser originária da 
Ásia, o processo do FSM só teve alguma 
implantação na Índia e mesmo aí teve di-
ficuldade em autonomizar-se em relação 
às identidades partidárias. A Europa, hoje 
dominada por governos conservadores, 
tem um forte projeto de integração 
regional que mais e mais se afasta dos 
cidadãos e das organizações sociais. Esta 
derivação autoritária contribuiu para a 
marginalização da Europa na recente 
Conferência da ONU sobre a mudança 
climática realizada em Copenhague em 
dezembro passado. Finalmente, os movi-
mentos e organizações do subcontinente 
da América do Norte nunca souberam ou 
quiseram trazer o FSM para casa apesar 
de contribuírem para o processo do FSM 
noutros espaços. O primeiro FSM nos 
Estados Unidos só se realizou em 2007 e 
é grande a expectativa a respeito do pró-
ximo que se realizará de 22 a 26 de junho 
deste ano em Detroit. Para ser sustentável 
na década que agora entra, o FSM tem 
de fazer um esforço enorme - através 
dos movimentos e organizações que já 
o integram - no sentido de densificar a 
sua presença nos diferentes continentes. 
A África, a Ásia e a Europa parecem-me 
ser as grandes prioridades. Não vai ser 
fácil, não só porque o FSM reflete in-
ternamente as desigualdades sociais do 
mundo (as desigualdades entre as capa-
cidades organizativas contra a opressão 
e a dominação das diferentes regiões do 
mundo), como também porque o impe-
rialismo encontrou no pretexto da luta 
contra o terrorismo novas armas para 
impedir a organização, a privacidade, a 
mobilização e a mobilidade dos ativistas 
militantes contra a injustiça social e por 
um outro mundo possível. 

2- Democracia interna e delibera-
ção política. Algumas vozes críticas do 
processo do FSM têm levantado fre-
quentemente a questão da democracia 
interna da estrutura organizativa do FSM. 
Francamente, nunca pensei que esse fos-
se um problema sério, tendo em vista o 
insanável problema da representatividade 
dos movimentos e organizações que deci-
diram integrar o FSM. Aliás, ao longo dos 
anos fui observando as muitas iniciativas 
tomadas, sobretudo ao nível do Conselho 
Internacional, para acolher as propostas 
no sentido de aumentar a democratici-
dade interna. Por isso, quando falo de 

democracia interna e deliberação política, 
tenho em mente outro problema: o não 
se aproveitar a rede dos movimentos e 
organizações que integram o FSM e as 
reuniões mundiais, regionais, nacionais e 
locais para fazer exercícios de democracia 
participativa, referendária, consultiva 
ou deliberativa, sobre grandes questões 
que afetam o mundo, sobre propostas 
de reflexão e de ação que mobilizam 
os movimentos e sobre as quais há di-
ferentes opiniões. Confesso que, sem 
grande sucesso, tenho vindo a propor tais 
exercícios como embriões de processos 
deliberativos que amanhã podem estar 
na origem de ações coletivas de âmbito 
global que, pela sua envergadura e pelo 
seu impacto, tornem o FSM mais rele-
vante para os próprios movimentos e 
organizações que o integram e dem aos 
militantes um novo sentido e uma nova 
utilidade à pertença ao FSM. Penso que 
um dos desafios do FSM vai ser o de dar 
mais conteúdo político à sua existência 
e este objetivo, na lógica do próprio 
FSM, só pode realizar-se por formas de 
democracia radical, representativa pela 
qualidade do envolvimento, e não pela 
quantidade das bases estatísticas, que 
abranja os militantes de base, e não ape-
nas as cúpulas ou lideranças que frequen-
tam as reuniões do FSM. Será também 
uma forma de dar mais espaço político 
a movimentos e organizações assentes 
na militância de base em detrimento das 
organizações sem membros, por vezes 
bem financiadas, com agendas pou-
co transparentes e com 
prestações de contas 
orientadas para os do-
adores/financiadores, e 
não para os públicos que 
dizem servir. Esse novo 
conteúdo político deve-
rá abranger duas áreas 
principais que menciono 
a seguir. 

3- Pensamento so-
lidamente crítico e pro-
positivo. O FSM não é 
sustentável na década 
que agora se inicia se a 
sua voz, mesmo que plural, não se ouvir 
sobre os problemas que afligem o mun-
do. Essa voz tem de se ouvir antes de mais 
junto dos militantes dos movimentos e 
organizações que o integram, mas deve 
ouvir-se também junto da opinião pú-
blica. Este desafio desdobra-se em dois. 
Por um lado, vai ser necessário imaginar 
redes de movimentos e organizações com 
suficiente massa crítica para dar resposta 
a questões e temas concretos cuja análise 
seja recomendada pelos mecanismos de 
democracia participativa que referi. Não 

se compreende, por exemplo, que o FSM 
não tenha tido uma voz (ou mesmo um 
conjunto de vozes estruturadas) sobre a 
reforma da ONU, sobre a mudança cli-
mática ou sobre a guerra infinita contra o 
terrorismo que amanhã será uma guerra 
contra todos nós que nos inconformamos 
ativamente ante as injustiças instaladas. 
O segundo desafio é o da comunicação 
e informação num contexto em que as 
grandes mídias se tornaram em todo o 
mundo o grande partido da oposição 
conservadora e, muitas vezes, antidemo-
crática. Promover as mídias alternativas e 
densificar as redes entre elas vai ser uma 
das grandes prioridades da década. 

4- Ações coletivas e novas inter-
nacionais. Os mesmos processos de 
democracia participativa vão ter de ser 
utilizados para decidir tipos de ação 
coletiva que, à falta de melhor nome, 
poderíamos chamar de guerrilha pací-
fica, sincronizada e multissituada tendo 
o mundo como o horizonte das formas 
locais e nacionais e regionais de interven-
ção. Em seu conjunto, tal estratégia visará  
a tornar o mundo menos confortável para 
a dominação capitalista, colonial, sexista 
e antiambiental. Mas como já aconteceu 
na década passada, a relevância do FSM 
vai se revelar em iniciativas que não têm 
diretamente a ver com o FSM, mas que 
seriam impensáveis ou impossíveis sem 

a existência dele. Em tempos recentes, 
têm surgido várias propostas no sentido 
de tornar o movimento da globalização 
alternativa mais afirmativo e vinculativo 
em termos de iniciativas mundiais. Algu-
mas delas confinam-se aos movimentos e 
organizações sociais. É o caso da proposta 
recentemente feita pelo vice-presidente 
da Bolívia, o grande intelectual-ativista-
governante Álvaro Garcia Liñera, de se 
criar uma Internacional dos Movimentos 
Sociais. Outras propostas visam a superar 
a divisão entre movimentos e partidos 
progressistas. É o caso da proposta, 
também recente, do presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, de se criar a Quinta 
Internacional, congregando os partidos 
de esquerda em nível mundial. 

JB: Uma frase sobre a volta do FSM 
à sua origem, Porto Alegre. 

BSS: Agora que estamos entrando 
em período eleitoral na região, oxalá o 
FSM devolva a Porto Alegre e ao Rio 
Grande do Sul a esperança progressista 
que a cidade e o estado deram ao mundo 
nos primeiros anos da década passada. 
O espírito de Porto Alegre não poderá 
continuar a irradiar no mundo se tiver 
desertado de Porto Alegre.

Leia mais sobre FSM no site www.
apcefrs.org.br
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MEIO AMBIENTE

Projeto mostra como fazer  
compras menos agressivas

Comprar e usar produtos químicos, 
material de escritório e de limpeza, além 
de alimentos que contribuam para a me-
lhoria do Meio Ambiente está ao alcance 
de qualquer consumidor. A tarefa está 
ainda mais fácil a partir de um trabalho 
desenvolvido pela Coordenação de Ges-
tão Ambiental (CGA) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
O trabalho será apresentado no 2° Con-
gresso Internacional de Tecnologia para o 
Meio Ambiente, marcado de 28 a 30 de 
abril de 2010, em Bento Gonçalves. 

Com o título de “Compras Ecoe-
ficientes no Setor Público”, o trabalho 
apresenta orientações que podem tam-
bém ser aplicadas por empresas privadas 
e no dia a dia das famílias comprometidas 
com os afazeres domésticos, para com-
pras dentro de uma proposta menos 
agressiva ao ambiente. A conselheira da 

APCEF, Amanda Angélica Cardoso, co-
nhecedora do projeto, inclusive, convida 
os empregados da Caixa a participarem 
da iniciativa e fazerem testes com os pro-
dutos, principalmente de limpeza, para 
que eles possam ser fontes de consulta. 

A ideia do projeto partiu do enge-
nheiro químico e professor Álvaro Me-
neguzzi (coordenador) e da engenheira 
agrônoma Andrea Pinto Loguercio. A 
realização é da estudante do segundo 
ano de Engenharia Ambiental, Anne 
Krummenauer, com apoio técnico do 
engenheiro de bioprocessos e biotec-
nologia, Rodrigo Sanchotene Silva, e do 
engenheiro químico Rodrigo Calçada da 
Costa. 

Uma relação de produtos para com-
pras ecoeficientes, através de licitações 
sustentáveis, feita pelo grupo de traba-
lho, com base na lista do almoxarifado 

central da universidade, já foi enviada 
para os setores de Administração e Pla-
netário da UFRGS. O trabalho destaca 
que o processo não consiste apenas em 
procurar produtos levando em conta 
impactos ambientais durante a obten-
ção da matéria-prima, fabricação, uso 
e descarte – análise do ciclo de vida -, 
mas também considerar outros fatores 
comuns em processos de licitação, como 
preço e qualidade. “No mercado já exis-
tem alguns produtos com características 
ecoeficientes à disposição do consumidor, 
porém esses produtos ainda apresentam 
preços elevados em relação aos produtos 
tradicionais”, diz Anne. 

Para montar a lista de produtos 
melhores sob o ponto de vista ecológico – 
produtos químicos, materiais de escritório 
e limpeza e alimentos -, com os preços, o 
grupo recorreu às informações disponí-

veis em sites de vendas e de fabricantes 
na Internet. (Confira a tabela) 

“Para os que pareciam não possuir 
alternativas ecoeficientes no mercado 
foram procuradas características ideais, 
de modo que obtivéssemos um critério 
para representar o que é considerado 
menos prejudicial ao meio ambiente”, diz 
Anne. “Não só na universidade ou outro 
setor público, a compra de produtos 
ecoeficientes pode ser feita por qualquer 
pessoa e já existem produtos no mercado 
com uma boa relação entre seu custo e 
benefício, como os produtos de limpeza 
da linha Biowash, que, apesar de serem 
um pouco mais caros que os detergentes 
comuns, podem render quatro vezes 
mais”, esclarece Anne Krummenauer.

Mais informações sobre o projeto 
podem ser obtidas no endereço eletrô-
nico: arwenk@hotmail.com
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COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA

A segunda década do século 21 co-
meça com a sociedade brasileira bus-
cando os caminhos para enfrentar os 
desafios de implementar as decisões da 
1ª Conferência Nacional de Comunicação 
(Confecom), reivindicação histórica dos 
movimentos sociais e debate nacional que 
poucos acreditavam que viesse a aconte-
cer. A Confecom ocorreu em Brasília, de 
14 a 17 de dezembro de 2009, traçando 
orientações para estabelecer um novo 
marco regulatório no setor da mídia. 

Entre as principais decisões tomadas 
na Conferência foram aprovadas a cria-
ção de mecanismos para organizar os tra-
balhadores e fiscalizar as ações no setor, 
a manutenção da exigência do diploma 
de curso superior em Comunicação Social 
para o exercício da profissão de jornalista 
e o controle social da mídia, através do 
Conselho Federal de Jornalismo. 

A descriminalização das rádios co-
munitárias e o controle de outorgas de 
concessões de emissoras, tradicionalmen-
te feita por critérios políticos, também 
receberam aprovação unânime.

Foram aprovadas no total 672 pro-
postas (532 por consenso) e 69 por mais 
de 80% dos integrantes dos 15 grupos 
de trabalho, e outras 71 na plenária final, 
onde foram apresentadas 129 propostas 
para votação. O caderno com as resolu-
ções da Confecom será encaminhado ao 
Congresso Nacional e ao Poder Executivo 
para serem analisadas e transformadas 
em leis que podem dar novos rumos para 
as políticas públicas de comunicação do 
País. 

Boicote das grandes empresas  

Para o presidente da Federação 
Nacional de Jornalistas (Fenaj), Sérgio 
Murilo, o principal resultado da 1ª Con-
fecom foi ela ter ocorrido. Segundo ele, a 
iniciativa enfrentou o boicote das grandes 
empresas  de Comunicação, que se afas-
taram e tentaram sabotar a Conferência 
de todas as maneiras:

“Para nós, jornalistas, foi extrema-
mente positivo, pois foram aprovadas  
todas as questões da profissão, pro-
fundamente debatidas nos Sindicatos e 
nas conferências municipais, regionais e 
estaduais”, afirmou. Murilo acredita que 
muitas das questões aprovadas serão 
transformadas em leis e outras aplicadas 
na prática, como a descriminalização das 
rádios comunitárias. 

Ele lamenta o afastamento das gran-
des empresas do debate. “A cobertura 
que elas fizeram da Conferência é a me-
lhor demonstração e a mais importante 
prova de que é necessário um controle 
social para o setor. Cobriram o evento por 
um viés manipulador, tentando vender 
as suas decisões como algo anacrônico, 
absolutamente desconectado do que 
realmente aconteceu nos debates. Foi 
o caso dos jornais O Globo, Folha de 
São Paulo, Estadão, RBS e  Revista Veja, 
por exemplo. O editorial da Veja mais 
parece um manifesto integralista, com 
um anticomunismo que já devia estar 
superado. E o pior é que pegaram a Fenaj 
e os jornalistas brasileiros para Cristo”, 
conclui Sérgio Murilo.  

 Longa jornada

Para o jornalista, sindicalista, pre-
sidente da TV Cidade Livre de Brasília, 
diretor da Telesur e membro da Comis-
são Brasileira Justiça e Paz da CNBB, 
Beto (Carlos Alberto) Almeida, a Con-
fecom “foi uma vitória numa luta que 
está em curso, que será muito longa, até 
porque hoje a mídia é o coração do po-
der político do capital, por ele controlado 
muito zelosamente. Estamos apenas 
entrando em campo, organizando o 
nosso time para uma partida que está 
muito longe de encerrar. Aprovamos na 
Confecom tanto medidas exequíveis  - 
que podem se transformar em realidade 
por atos de Governo, como Portarias, 
Normas ou Decretos  -  e também as 
bandeiras históricas, estas dependendo 
de aprovação no Congresso Nacional, 

Principais propostas aprovadas

• Institucionalização das Conferências Nacionais de Comunicação. 

• Criação do Conselho Nacional de Comunicação Social com representantes 
da sociedade civil, empresarial e Poder Público. 

• Criação do Conselho Federal de Jornalismo. 

• Criação de um Código de Ética para o Jornalismo que garanta, entre outras 
coisas, o direito de resposta para acusações através de matérias jornalísticas. 

• Exigência de graduação em Curso de Comunicação Social para o exercício 
da profissão de jornalista. 

• Redução da participação do capital estrangeiro de 30% para 10% nos meios 
de comunicação social do País. 

pois muitas se referem à Regulamenta-
ção Constitucional”. 

Ele salienta que “hoje a Comunica-
ção, contra toda a sabotagem da grande 
mídia, é finalmente agenda do Governo 
e da Sociedade. Conseguimos que uma 
parte do empresariado não monopolista 
participasse e legitimasse a Confecom, 
e o Governo Federal tem agora uma 
pauta aprovada democraticamente 
para respaldar suas ações na área da 
comunicação, para promover políticas 
públicas”. 

Beto Almeida diz que “basta tomar 
as manchetes rancorosas da grande mí-
dia capitalista contra as decisões da 1ª 
Confecom para comprovar que o evento 
representa indiscutivelmente uma im-
portante vitória das forças progressistas 
no Brasil”.

A luta por um novo PCC está pro-
vocando a mobilização dos empregados 
da Caixa até o final de janeiro. Além do 
Dia Nacional de Luta, ocorrido no dia 
12, outras atividades foram programadas 
para o mês. No Dia Nacional de Luta, 
os empregados da Caixa das capitais e 
das principais cidades do País ocuparam 
agências da empresa e realizaram mani-
festações, atos públicos e retardamento 
na abertura das unidades em algumas 
localidades. Em Porto Alegre, o Sind-

Bancários visitou agências e entregou 
aos empregados da Caixa um jornal 
específico sobre o tema.  

No dia 14, em Porto Alegre, ocor-
reu reunião do Grupo de Trabalho do 
novo PCC, na sede da Federação dos 
Bancários, com a presença do assessor 
técnico do Dieese/São Paulo, Roberto 
Sugiyama, que veio especialmente para 
este encontro. 

O plano da Caixa contém 15 níveis, 

com 15% de diferença entre eles, e aca-
ba com as classes de filiais e mercados. 
Além disso, altera a nomenclatura dos 
cargos e prevê o seu realinhamento hie-
rárquico. A migração para o PFG (Plano 
de Funções Gratificadas) também seria 
automática. Porém, a Caixa pretende 
manter a discriminação de quem optou 
por continuar no Reg/Replan.

Para o Diretor das Relações de 
Trabalho da APCEF, Marcello Carrion, 

a mobilização tem sido de grande im-
portância já que o esboço da proposta 
da Caixa prejudica os trabalhadores e é 
discriminatório, principalmente quanto à 
jornada de trabalho.

A Caixa prevê que algumas funções 
sejam de seis e outras de oito horas, ha-
vendo redução proporcional do salário. 

Confira no site www.apcefrs.org.br 
as íntegras das propostas apresentadas 
pelos trabalhadores e pela Caixa.

Confecom estabelece parâmetros  
novos para a imprensa brasileira  

PCC justo mobiliza os trabalhadores da Caixa 

MOBILIZAÇÃO
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CAMPANHA

“Dê um tempo pra você”: 
as vantagens de se tornar 
associado da APCEF

IMÓVEIS ----------------------------

Vendo casa em Cidreira/RS, Costa 
do Sol, em alvenaria, de esquina, 3D, 
com garagem. Fotos: 

http://casacostadosol.blogspot.
com/2009_01_24_archive.html.  
Ana - (51)99133596 

---------------------------------------

Vendo terreno na R Afonso Arinos, 
405, bairro Camaquã, quase esq com 
Trav Escobar. Possui planta aprovada 
pela Prefeitura para contrução de 

200m2. Preço: R$85.000,00. Conta-
to: marciaelisaine@terra.com.br 

--------------------------------------

Condomínio Casablanca no Tristeza! 
Aproveite essa oportunidade para 
morar na Zona Sul de Porto Alegre a 
apenas 5 minutos do Barra Shopping 
e a 100m do centro do Tristeza! Con-
domínio com apenas 6 residências 

isoladas uma da outra, em um terreno 
de 1400m² com muito espaço verde. 
sobrados de 150 a 200m². 

tratar pelo fone 3231.0255 à noite.

VEÍCULOS -------------------------------

Palio SX 1997, cinza escuro, 2 portas. 
R$11.000,00 - Tratar c/ Rosa - 85216228 
e 3394-8427

--------------------------------------------

Para anunciar no site , envie para o e-mail 
brique@apcefrs.org.br sua solicitação 
(com nome completo, telefone e matrícu-
la) e o texto do anúncio que você deseja 
publicar (4 linhas ou 350 caracteres). Os 
anúncios ficarão no site por um período 
de 30 dias, necessitando de confirmação 
para permanecerem na seção após esse 
período. 

BRIQUE

NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE

CLÍNICA DO GRUPO CERO BRA-
SIL LTDA - SERVIÇOS DE  
PSICANÁLISE

Rua Cabral, 225 Bairro Rio Branco – 
Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3024-2829/ (51) 8425-
4352

grupocerobrasil@grupocerobrasil.
com.br e Site: www.grupocerobrasil.
com.br    

Atendimento Psicanalítico altamente 
qualificado no tratamento individual, 
familiar, de casal, em grupo, empre-
sarial e institucional. Atendimento 
com hora marcada.

ELETRONEURO- CLÍNICA DE NEU-
ROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA- 

Rua André Puente, 441 Conj. 302 
Bairro Independência – Porto Ale-

gre/RS

Atendimento na área de Consul-
tas Neurológicas, diagnóstico e 
tratamento, Neurologia Pediátrica, 
Exames Neurofisiológicos, Eletro-
neuromiografia para segmentos, 
como braços, pernas, face ou uma 
combinação desses (contando cada 
lado), Potencial Evocado (visual, 
auditivo, somatossensitivo dos 
membros inferiores e superiores) e 
Eletroencefalografia em sono, em 
vigília e em sono e vigília. Polis-
sonografia, Biópsias Musculares e 
de Nervos e outros Procedimentos 
Neurológicos. 

Fone: (51) 3062-0404/ 3024-
5404

clinica@eletroneuro.com.br e Site: 
www.eletroneuro.com.br  

CASA ESCOLA MOTESSORIANA 
PEQUENO MESTRE LTDA – ESCOLA 
CONSTRUCTOR

Ensino Fundamental, Berçário, Maternal, 
Educação Infantil e Turno Integral.

    

Rua Marco Polo, 375 Bairro Cristo Re-
dentor – Porto Alegre/RS    

(51) 3340-7522/ 9912.1951    

geral@escolaconstructor.com.br e Site: 
www.escolaconstructor.com.br  

Para mais informações sobre os produtos anunciados, consulte 
o endereço eletrônico www. apcefrs.com.br

Interessada em bem-estar, qualidade 
de vida e prestação de serviços eficien-
tes a todos os empregados da Caixa, a 
APCEF está promovendo a campanha 
de captação de novos associados para 
a Associação, que vai até 31 de março 
de 2010.

“Através dessa campanha buscamos 
transmitir a cultura que nós, empregados 
da Caixa temos de cuidar com o maior 
carinho de nossa associação”, explica o 
vice-presidente da APCEF, Marcos Todt. 
Segundo ele, é importante que, cada vez 
mais, as pessoas conheçam e possam 
usufruir de fato os diversos serviços e 
convênios que a APCEF oferece e vem 
ampliando:

“Além disso, fazemos um chama-
mento aos colegas para que possamos 
tocar juntos projetos que darão nova cara 
à APCEF em um futuro próximo, como a 
construção de nova sede em Tramandaí”, 
afirma Todt.

Quem é associado estabelece a con-
dição de usufruir as sedes da associação, 
onde existem ambientes propícios para 
relaxar e se divertir, além de desfrutar de 
uma infraestrutura pensada para o bem- 
estar do público. Tanto na sedes situadas 
em Porto Alegre, como nas localizadas 
nas Regionais da APCEF. 

O associado conta com a oportuni-
dade de visitar a serra gaúcha e algumas 
das mais belas praias dos litorais gaúcho, 
catarinense e paulista, hospedando-se 
nas colônias de férias em locais nobres 
do turismo brasileiro e nas colônias da 
ADESBAM, com quem a APCEF firmou 
convênio no final de 2009. O associado 
da APCEF paga o mesmo valor que o 
associado da ADESBAM.  As sedes de 
lazer de outras APCEFs no país também 

podem ser utilizadas pelos associados 
gaúchos.

A campanha envolve igualmente 
quem já faz parte da Associação. O 
associado que fizer uma indicação para 
novo associado tem a oportunidade de 
trabalhar pela união da categoria, fortale-
cer a entidade e se habilita a concorrer a 
prêmios muito atraentes, como uma via-
gem a Maceió, com acompanhante (para 
mais informações consulte o regulamento 
no site www.apcefrs.com.br.

O novo associado ganha um brinde 
exclusivo ao ingressar na APCEF: uma lin-
da camiseta ecologicamente correta, com 
material 50% pet, 50% algodão, com os 
dizeres “Para viver um novo tempo”.

Espaço de convívio

Para o associado aproveitar com 
tranquilidade todas as vantagens dispo-
nibilizadas, a APCEF dispõe de serviços 
complementares, como o Seguro Jurídico 
(ver matéria p. 4) e o APCEF SAÚDE. 
Além disso, a APCEF possui convênio 
com diversos estabelecimentos comer-
ciais que oferecem vantagens para os 
associados.  

Um circuito de atividades culturais 
como as oficinas de Canto, Literatura, 
Teatro e Dança completam o círculo de 
benefícios que os associados desfrutam. 
Por isso, o slogan da campanha dos no-
vos associados é bem sugestivo: “Dê um 
tempo pra você”. 

O convite é extensivo a todos e 
todas. Colegas da ativa, aposentados 
e pensionistas, associem-se: A APCEF, 
suas vantagens e atrações estão à sua 
espera. 

Quem trabalha na Caixa, gosta 
de praticar esportes, disputar com-
petições e não é associado à APCEF 
tem, até 31 de janeiro, um motivo 
específico para fazer parte do quadro 
de associados da entidade. É que 
nessa data, encerra-se o prazo para 
os empregados da Caixa associarem-
se à APCEF, caso deseje competir 
nos Jogos FENAE 2010, que serão 
realizados em Fortaleza (CE), de 14 
a 21 de agosto.

A delegação gaúcha que par-
ticipará dos Jogos FENAE 2010 

contará com 96 integrantes, mesmo 
número da edição anterior. Nessa 
edição foram incluídas duas novas 
modalidades: Futsal Feminino e 
Futebol Society Master. Parte dos 
custos dos participantes dos Jogos 
são subsidiados.

Mais informações sobre a cam-
panha de novos associados no site 
www.apcefrs.org.br  

Se preferir, escreva para secre-
taria@apcefrs.org.br ou ligue (51) 
3268-1611.

Inscrição para jogos FENAE 2010 é  
mais um motivo para ser da APCEF
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VERÃO NA APCEF

A temporada de verão para os asso-
ciados da APCEF vem se caracterizando 
por uma novidade: além das atrações 
habituais que as Colônias de Férias da 
Associação proporcionam aos seus fre-
quentadores que podem ser conferidas 
no site www.apcefrs.org.br. Também 
estão disponíveis as sedes de lazer da 
ADESBAM. Empregados da Caixa esti-
veram em um desses locais, a Colônia 
de Cachoeira do Bom Jesus, conside-
rado um lugar paradisíaco. Aprovaram 
plenamente.

Jéssica Molina, associada da APCEF 
e que trabalha na RECOC/PO, fez na 
passagem do Ano Novo o que milhares 
de gaúchos fizeram: pegou a BR-101 e 
foi passar o feriadão em Santa Catarina. A 
estrada se encontra em obras, com alguns 
trechos perigosos e trânsito lento, mas o 
destino de Jéssica compensou o esforço. 
Ela se hospedou, durante quatro dias, na 
Colônia de Férias que a ADESBAM possui 
na praia de Cachoeira do Bom Jesus, em 
Florianópolis e voltou encantada com o 
lugar:

“Valeu enfrentar a estrada. O lugar 
é muito lindo, a praia é maravilhosa e 
merece ser desfrutada por todos os as-
sociados da APCEF”, explica Jéssica, sem 
economizar nos adjetivos. 

O que causou o relato entusiasma-
do de Jéssica e sua estadia num lugar 
definido por ela como “um paraíso” 

foi o convênio firmado entre a APCEF 
e a ADESBAM, no final de 2009, que 
propicia ao associado da APCEF acesso 
a essa Colônia e outras da ADESBAM, 
localizadas em pontos nobres do territó-
rio brasileiro.

“A praia é de mar calmo, a água 
muito transparente, o lugar é bem sosse-
gado e fica próximo a Ponta das Canas e 
Canasvieiras, para quem está interessado 
em lugares como mais agito”, esclarece. 
Jéssica promete que vai voltar ao local 
e pretende conhecer também as outras 
Colônias da ADESBAM.

Preço em conta

Outro associado da APCEF que es-
teve na praia de Cachoeira do Bom Jesus 
foi Francisco Kuhn de Assis Magalhães, 
o Chico, dirigente do Sindbancários, que 
classificou a estrutura da Colônia como 
muito boa:

“São apartamentos de bom tama-
nho com fogão, geladeira e uma estru-
tura completa de cozinha, que permite 
que as pessoas poupem dinheiro, fazendo 
suas próprias refeições, já que na praia 
há também um supermercado que aceita 
os tíquete-refeição dos bancários. Mas 
quem preferir pode utilizar o restaurante 
da Colônia”, afirma Chico.

Segundo ele, a praia tem a carac-
terística de ser para famílias, com mar 
calmo. “Não é como a praia de Daniela, 

que fica perto e tem mar mais agitado. 
Recomendo especialmente para casais e 
para quem tem filhos pequenos, pois o 
mar é bem tranqüilo.”

Mas o que mais agradou Chico foi 
mesmo a relação custo-benefício ofe-
recida pelo Convênio da APCEF com a 
ADESBAM:

“Gostei da praia e da estrutura da 
Colônia. Mas gostei principalmente da 
possibilidade de estar num lugar muito 
bonito e privilegiado pela natureza por 
um preço muito em conta. Há pousadas 
e hotéis lá com preços bem salgados. 
Isso serve como comparativo para se ver 
como é vantajoso o nosso convênio”, 
conclui Chico.

Assim como sabe reconhecer as belezas do País e a hospitalidade de seu 
povo, o gaúcho é mestre também na arte de receber. Um exemplo disso é a 
mensagem que a diretoria da APCEF recebeu de uma empregada da Caixa, 
Maria Cardozo, do Espírito Santo. Ela se hospedou na Colônia de Férias de 
São Francisco de Paula, em dezembro, e mandou o seguinte recado:

“Agradeço a reserva para São Francisco de Paula, foi muito prazeroso e 
descansamos bastante. Valeu ficar longe do agito de Gramado, indo lá so-
mente na hora que escolhemos. Tudo é muito bonito e confortável. Agradeço 
a todos os funcionários da APCEF em São Francisco de Paula e a Rosalva de 
Porto Alegre. Fica o convite para conhecer as belezas de nossa terra (Vitória/
ES). Abraços, FELIZ NATAL E ANO NOVO. Beijos, Maria”.

Para maiores informações sobre as 
colônias da ADESBAM, consulte o 
site da APCEF: www.apcefrs.org.
br ou contate diretamente com o 
Centro de Lazer pretendidao.

FLORIANÓPOLIS 
Rua Luiz Boiteaux Piazza, 3234 
Cachoeira do Bom Jesus - Floria-
nópolis/SC 
Fones (48) 3284-5113, (48) 3284-
5157 ou (48)3284-5145

PORTO ALEGRE 
Rua Dr. Mário Totta, 108 
Bairro Tristeza - Porto Alegre/RS 
Fones (51) 3269 3078 e 3269 
2606 
Centro Administrativo 
Rua Dr. Mário Totta, 108 
Bairro Tristeza - Porto Alegre/RS 
Fones: (51) 3211-4661, 3211 
4666, 3211 4667, 3211 4668. 
email: adesbam@adesbam.com.br

TORRES 
Avenida Castelo Branco, 1200  
Torres/RS 
Fone (51) 3664-3068

ITANHAÉM/SP 
Rua Alfio Riciarelli, 79   
Itanhaém/SP 
Fone (13) 3426-2963

Elogio capixaba

Como fazer

Associados da APCEF aprovam  
Colônias da ADESBAM 

Jéssica Molina (ao centro, de óculos escuros) e Chico Magalhães (acima, à direita) hospedaram-se com amigos em Cachoeira de Bom Jesus.

Foto: Arquivo pessoal



Aula de hidroginástica: piscina cheia de alunos motivados para os exercícios 

Foto: Arquivo APCEF
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e comecei a motivá-lo, a dar mais con-
fiança e mostrar que estava junto dele 
para qualquer eventualidade. Até que 
ele tomou coragem e se atirou na água 
umas cinco vezes, com o apoio da minha 
mão. Então, propus o desafio.”Agora se 
atira sozinho”. Ele alegou ter medo. Mas 
eu devolvi. “Mas tu já mostrou que sabe 
e que pode”. Aí ele se animou a pular 
sozinho, de uma forma meio tímida.

Na aula de natação seguinte, no 
entanto, veio para a piscina grande e 
se postou, sem saber, ao lado de outra 
criança que era como ele. Tinha medo de 
se atirar na piscina sozinho. O menino de 
cinco anos deve ter se lembrado de como 
era, porque gritou para mim, tomou 
distância e deu um grande pulo dentro 
d’água, em minha direção, mostrando 
que havia superado o antigo receio. Dias 
depois, o pai dele veio falar comigo para 
contar que, a partir daquele episódio, a 
criança adquirira mais confiança em si, 
estava mais desembaraçada e sociável. A 
intenção da aula de natação não é essa e 
sim de proporcionar uma atividade física 
com lazer. Mas fiquei muito gratificado 
com o resultado”.

2) De olho no peso

“Muitas pessoas estão acima do 
peso e necessitam de massa muscular. A 
hidroginástica proporciona o aumento 
dessa massa, em função da resistência 
que é gerada e também a baixa de 
peso, já que ao mesmo tempo queima 
a gordura corporal. As pessoas elogiam 
isso e se identificam com o trabalho. Elas 
se exercitam com música, com o lúdico, 
sem demandar grande esforço físico e 

A sede A da APCEF, no bairro Ipane-
ma, na capital gaúcha, está mais movi-
mentada e alegre. É que está ocorrendo, 
e vai até final de março, o Projeto Verão 
Esportivo, que oferece aos associados 
da APCEF e a seus dependentes aulas 
gratuitas de hidroginástica, natação e 
recreação infantil.

O projeto já está em sua segunda 
edição e propicia aos associados de todas 
as idades atividades que mesclam lazer e 
exercícios orientados por um profissional 
de Educação Física. O projeto conta 
também com recreação para crianças 
entre 2 e 5 anos. Isso é destacado pelo 
Diretor de Esportes da associação, Gilmar 
Aguirre: “o mais legal é que as atividades 
podem ser usufruídas por associados de 
qualquer faixa etária, com a segurança 
de acompanhamento e orientação pro-
fissional”.

A resposta do público tem sido ex-
celente. Quem conhece o projeto aprova 
a iniciativa. É por isso que, junto com 

o João de Barro e o site da associação, 
um dos principais meios de divulgação 
é o “boca a boca”, pelo depoimento de 
alguém que já aproveitou o Projeto.  

“Nosso intuito é propiciar atividades 
que contribuam para uma melhor quali-
dade de vida”, conclui  Aguirre.

Histórias do professor

O professor de Educação Física, 
Carlos Rodrigues, responsável pelas au-
las do Projeto Verão Esportivo, destaca 
algumas situações que ele vivenciou em 
sua convivência com os associados da 
APCEF.

1) O menino e a água

“Há o caso de um garoto de uns 
cinco anos. Ele veio aqui participar da 
recreação e notou a aula de natação 
praticada por outras crianças, na piscina 
pequena. Ele se interessou, mas tinha re-
ceio de se atirar dentro d’água, da borda 
da piscina, sozinho. Quando os outros 
alunos foram almoçar, ele se aproximou 

percebem o resultado” 

3) Música motivadora

“Para cada público há um tipo de 
música motivadora. Em geral, são mú-
sicas agitadas, remixadas, daquelas que 
não deixam ninguém dormir. Para os 
aposentados coloco uma trilha sonora 
da geração deles. Do tempo que eram 
jovens e saíam para agitar nas noites. 
Eles se lembram das músicas e, muitas 
vezes, noto alguns cantando, além de 
fazerem os exercícios. Isso é o que in-
teressa. Que a pessoa sinta prazer no 
que está praticando, em vez de se sentir 
obrigado”.

Lazer com atividade física na APCEF

Hidroginástica - para todas  
as idades
terças e quintas-feiras, das 
15h30min as 16h30min e das 
17h30min às 18h30min
sábado, das 9h30min às 10h30min 
sábado, das 10h30min às 11h30min

Natação - para adultos e crianças
terças e quintas-feiras, das 
16h30min às 17h30.

Recreação - para crianças entre 2 
e 5 anos
Turmas aos sábados e domingos, 
das 12 às 15h

Mais informações no fone 3268- 
1611 ou no site www.apcefrs.org.br

O Projeto Verão Esportivo 
dispõe das seguintes turmas:

PROJETO VERÃO ESPORTIVO


